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  בחינוך המיוחד ותקצובו)או בגן נוסף באשכול( אשכול גנים ב הכרהל הלונ

  תשפ"א ואילך
 
 
 :לנוהל זה הגדרה .א
. כיתות הגן מאוגדות נפרדסמל מוסד אחת מהן כאשר לכל  ,םילדי כיתות גן  4-7כולל ": אשכול גני חינוך מיוחד"

 במבנה/במתחם אחד ובסמל אשכול אחד. 
 שונות,  מוגבלויותדומה או עם  מוגבלותעם  ברמות תפקוד שונות, לילדים האשכול עשוי לכלול גנים

 .להלן ', כמפורט בסעיף דטיפוליולאפשר רצף חינוכי ומטרתו  ,בהתאם לשיקול דעת מקצועי
 
 
 :תחולה .ב

( מוסד חינוך רשמי ומוסד חינוך מוכר שאינו רשמי )להלן: מוסד חינוך מוכש"רגני ילדים המהווים נוהל זה חל על 
רשמי  ושאינמוכר לרבות מוסד חינוך , והמוסד פועל ברישיון 1969 - ספר, תשכ"ט  שחל עליו חוק פיקוח על בתי

במידת הצורך נושא זה יבחן בנפרד  ,גנים בבתי חוליםנוהל זה אינו חל על  .במשרד החינוך בפיקוח המחוז החרדי
 באגף א' חינוך מיוחד.

 
 
 :מטרת הנוהל .ג

 1.2-33סעיף ות, כמפורט בתגי הכיסולפי  להפעלתוובחנו בקשות לפתיחת אשכול גני ילדים על פי הנוהל שלהלן, י
  .כפי שיתעדכן מזמן לזמןו)א( 4/"הקצאת שעות תקן ממקורות החינוך המיוחד" בחוזר מנכ"ל תשס"ד

קבל אישור הבקשות ייעשה בהתאם למקורות התקציביים שיעמדו לרשות המשרד באותו זמן, ועל פי הניקוד שת
 כל בקשה, מהגבוה לנמוך ועד לגמר התקציב.

 
 
 :רציונל להפעלת אשכולות גנים .ד

 אשכול גנים מאפשר:

 לעבודת צוות משותפת לכל בעלי המקצועות השונים.טיפולי ו קיום מרחב חינוכי 

  תוך ניצול יעיל של שעות, סל בתלמידיםלטובת הטיפול  ותקציביים פיזיים ,משאבים פדגוגייםאיגום ,
 ת, סל תרבות, הנגשה, חדרי טיפול, עזרים נוספים.חופשו

 בגןהתלמיד של שנות הלימוד  רצףשנתית ב-ראייה רב. 

 חברי/ות הצוות, ההורים והקהילהעבודה עם שקי ממאפשרות ל. 

  והצוות הטיפולי ותרומה להתפתחותם המקצועית צוות ההוראההעצמת. 

  מוגבלות נקודות החוזק של כל שונות על בסיסמוגבלויות עם תלמידים העצמה הדדית של.  

 רשות המקומית/הבעלות  רצף שירותים בתום יום הלימודים )למשל שירותי רווחה לאפשר ל- 
 מועדוניות(.

 
 
 :או להוספת כיתת גן חדשה לאשכול קיים לפתיחת אשכול גנים סף תנאי .ה

   כיתות גן לכל היותר. 7 -כתות גן ועד ל 4האשכול יכלול מינימום  .א
 

 ,חינוכיים-שכול, הסדרי התחבורה והתכנית החינוכית מאפשרים שיתופי פעולה קהילתייםמיקום הא .ב
)במרחב  ברשות המקומיתהאשכול עם גני החינוך הרגיל הסמוכים, תלמידי השתלבות כיתות/ לרבות

  , כמפורט במחוון שבהמשך.פועל אשכולההגיאוגרפי( שבתחומה 
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באמצעות תחבורה ציבורית, וכן אם קיימת תחנת עצירה במסגרת זו, ייבחן באם ניתן להגיע לאשכול 
 לתחבורה ציבורית במרחק קצר מאשכול הגנים המאפשר הליכה רגלית אל האשכול.

 
 , גורמי הפיקוח על החינוך המיוחד והבעלות מקומיתהרשות המיקומו של האשכול יקבע בשיתוף              

 לים חינוכיים.תוך הפעלת שיקו והמתי"א, במחוז             
 

 מבנה האשכול יהיה במרחב משותף ויכלול: .ג

  לקיים פעילות יהיה ניתן כדי ש האשכולתלמידי לכלל רב תכליתי מרחב הפעלה והתכנסות משותף
 . באשכולהתלמידים אינטגרטיבית המקדמת את 

 שהינו חלק ממבנה האשכול והמשמש למטרה זו בלבד. /תחדר מנהל 

  משמש למטרה זו בלבדהו נה האשכולחלק ממבשהינו  /המזכירחדר. 

 .לכל כיתת גן חצר נפרדת 

  אפשרות לחבר חצרות וחללים נוספים לפעילות משותפת של מספר כיתות גן ולייעודים שונים, מבלי
 לפגוע בתנאי הנגשה ובאיכות השירותים הניתנים לבאי המוסד החינוכי.

 במתחם  .ה/, לרופאתו/, לאח/ות, למטפליםמקצועות הבריאותכל ל גןהת ולכית יםטיפול יחדר
על לתלמידים ובגן ילדים שהוא גן תקשורת )גן ילדים  האשכול יוקצו לפחות שני חדרי טיפול לכל גן,
תכנית הפעילות תיבנה מתוך ראייה מערכתית של  רצף האוטיזם( לפחות שלושה חדרי טיפול.

 השימוש בכלל החדרים  לכלל השירותים לכל הלומדים באשכול.

 וות להתכנסות ולמידה. חדר צ 

  במוס"ח /הרופאאשר מותאם גם לשימוש ה ות/לאחטיפולים חדר.  

  באשכול גןכיתת שירותים ומקלחון לכל. 

  לאשכול.מטבח מאובזר 

  המוגבלותבהתאם לאפיון ובדרישות המבנה התאמות נוספות בסביבה הגנית.  
כל דין )בכלל זה לפי סוג לפי  נגישיםיהיו כל המרחבים, החדרים והחצרות באשכול הגנים 

 .המוגבלות(
 

בתכנון המבנה יש לשקול מיקום החדרים באופן המאפשר חיבור/פיצול ביניהם, מבלי לפגוע : הערה
 בתנאי הנגשה ובאיכות השירותים הניתנים לבאי המוסד החינוכי.

 
התלמידים  טווח הוא לפיכפי שמתועד במערכת משרד החינוך ת גן כיתכל בהמשובצים תלמידים מספר ה .ד

 .כפי שיתוקן מזמן לזמןו(  2, סעיף 1998 (')ב8תשנ"ח/ )כמפורט בחוזר מנכ"למוגבלות לכל  המאושר
 
          

פיתוח מודל חינוכי טיפולי שעונה הפיקוח  לעמדתמאפשרים סוגי המוגבלויות ורמות התפקוד באשכול  .ה
 , תוך איגום משאבים ופיתוח מומחיות.התלמידיםעל צרכי כלל 

 
 ,ספת גן באשכול קיים תתבצע מתוך תקציב שעות הגידול הטבעי העומד לרשות המחוזתו .ו

     עפ"י הפרוגרמות ,דרישות המבניות המחייבות לגני ילדים בחינוך המיוחדעמידה בבנוסף ל   
 .מחייבות           

 
 
 :אשכול גניםפתיחת תהליך אישור  .ו

 .)נספח א'(  עבור שנה"ל העוקבתבכל שנה, ר בינוא 30-תוגש לא יאוחר מה -בקשה לפתיחת אשכול  .1
 

 /תחתים את מנהל/תוי מלא בקשה/תגני הילדים ברשות ימחלקת  /תמנהל – רשמיהמוסדות החינוך ב  .2
 .ברשות מחלקת החינוך
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 חתים את מנהל/תוי מלא את הבקשה/תהבעלות י /תמנהל – מוכר שאינו רשמיחינוך במוסדות  
  .ברשות מחלקת החינוך 

 
 על החינוך המיוחד. /תהמפקח אלה תועבר הבקש 

   
גבש /תוי סייר במקום )במידה וקיים מבנה(/תי ,בחן את הבקשה/תיהחינוך המיוחד במחוז  /תמפקח  .3

תכלל בהכרה באשכול ועל עמידת האשכול בתנאי נוהל זה. חוות הדעת  חוות דעת על הצורך המקצועי
 בנספח ב'.

 
ר אישובמידה וניתן לאישורו.  המחוז /תמנהלל יועברו ,ך המיוחדמפקח החינושל  /הוחוות דעתהבקשה ו  .4

ככל שלא יינתן אישור, חינוך מיוחד.  א' אגף /תהמחוז תועבר הבקשה להחלטה סופית של מנהל /תמנהל
 עמדת מנהל המחוז תכלל בנספח ב'. על מנהל המחוז לנמק בכתב את העילה לדחיית הבקשה.

 
 /תמפקחחינוך מיוחד, אגף א' מנהל/ת להעברת הבקשה קביל לבמככל שניתן אישור מנהל המחוז,  .5

 ., לצורך היערכותאגף התקן במחוז המחוז לידיעת /תאישור מנהלעביר את  /תהחינוך המיוחד במחוז י
 של הבקשה.למען הסר ספק, אין בהעברה לאגף התקן משום אישור סופי 

 
 באמצעות תועבר ההחלטה, ול גניםלפתיחת אשכ חינוך מיוחדא'  אגף /תשור מנהליככל שניתן א .6

  :המחוז     
 .הקצאת סמל אשכולצורך ללאמח"י  -בחינוך הרשמי ובחינוך המוכש"ר הלא חרדי  -
 .הקצאת סמל אשכולצורך לשל המחוז החרדי ענף תקן  /תלמנהל – בחינוך המוכש"ר החרדי -

 
 החלטת מנהל/ת אגף א' חינוך מיוחד תכלל בנספח ב'. .8

 
, בכפוף לעמידה בדרישות לאשכול /תמנהל למנותעל הרשות המקומית או הבעלות  ,עם אישור האשכול .9

 ., כפי שיפורסמו מזמן לזמןהתפקיד
 

ולדרישות יש לפעול בהתאם לנהלים  - מוכש"ר שיון למוסד חינוךירמתן אישור בחינוך הרשמי ולעניין  .10
  ול.נפרד לכל גן ילדים שמרכיב את האשכ , נדרש רישיוןכי . יובהרלנושא זה

 
 
 :תקצובהכרה ו .ז

 
  שיוכרוהמצורף. מספר אשכולות הגנים  המחוון עפ"יכל אשכול גנים שהגיש בקשה ועומד בתנאי הסף ינוקד 

חוות דעת המפקח/ת,  .לתקציב שיעמוד לרשות המשרדבהתאם לניקוד שיקבל כל אשכול ובכפוף  מידי שנהייקבע 
 תכלל בנספח ד'. והחלטת מנהל/ת המחוז ומנהל/ת אגף א' חינוך מיוחד

 

 : בקשה לתוספת כיתת גן לאשכול קיים .ח
 

על הבקשה יחולו הוראות  נוהל  .(ג')נספח בכל שנה, עבור שנה"ל העוקבת  בינואר 30-הבקשה תוגש לא יאוחר מה
  .זה
 
 

 :אשכול גניםביטול הכרה בט. 
 

  – רשמיחינוך מוסדות ב (א)
 
החינוך המיוחד על  /תמפקחהבדוק /תי ,זה החל מהשנה בה אושרו אשכולות בהתאם לנוהלבכל שנה,  .1

 עומדים בתנאי קיום האשכול )כפי שמפורטים במסמך זה(.  /השהאשכולות בתחום פיקוחו
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האשכול אינו עומד בתנאים, יימצא כי או שאושר אשכול הגנים  על בסיסםבפרטים  במידה וחל שינוי  .2
מחוז תוך פירוט התנאים הנדרשים ה /תכתוב חוות דעת מנומקת למנהל/תהחינוך המיוחד י /תמפקח

 לטיפול. 
 21תוך פירוט התנאים הנדרשים לטיפול בתוך  המקומית התראה בכתב לרשות והמחוז ישלח /תמנהל .3

 ימים. 
מנהל/ת המחוז ת/יפנה למנהל/ת , שצוינו במכתב ההתראהיתקיימו התנאים הנדרשים יתוקנו וככל שלא  .4

לבטל את ההכרה באשכול, בתיאום  /תהיה רשאי/תוך מיוחד יחינא' אגף  /תמנהלאגף א' חינוך מיוחד, ו
 המחוז. /תעם מנהל

 

  – מוכש"רמוסדות חינוך ב )ב(
 
החינוך המיוחד על  /תמפקחהבדוק /תיהחל מהשנה בה אושרו אשכולות בהתאם לנוהל זה בכל שנה,  .1

 . עומדים בתנאי קיום האשכול )כפי שמפורטים במסמך זה( /השהאשכולות בתחום פיקוחו
קיום  האשכול אינו עומד בתנאייימצא כי אושר אשכול הגנים או שעל בסיסם במידה וחל שינוי בפרטים  .2

המחוז תוך פירוט התנאים  /תכתוב חוות דעת מנומקת למנהל/תהחינוך המיוחד י /תמפקח, האשכול
 הנדרשים לטיפול. 

 ימים.  21לטיפול בתוך  בעלות תוך פירוט התנאים הנדרשיםל שלח התראה בכתב/תהמחוז י /תמנהל .3
מנהל/ת המחוז ת/יפנה למנהל/ת , שצוינו במכתב ההתראהיתקיימו התנאים הנדרשים יתוקנו וככל שלא  .4

לבטל את ההכרה באשכול, בתיאום  /תהיה רשאי/תחינוך מיוחד י א' אגף /תמנהלאגף א' חינוך מיוחד, ו
 המחוז. /תעם מנהל

 
  -אשכול גנים ביטול הכרה בגן באשכול קיים /  בעלות לסגירת/בקשה מצד רשות מקומית )ג(
 (.ה')נספח  ת לחינוך מיוחד/, אל המפקחבכל שנה עבור שנה"ל העוקבת בינואר 30 -תוגש לא יאוחר מה     

 
 זה ביטול הכרה באשכול גנים שהוכר טרם פרסומו של נוהל (ד)

    בהתחשב תתקבל  ה בהם כאשכול, ביטול ההכרטרם פרסום נוהל זה, החלטה אודות  שהוכרואשכולות      
 .לפי העניין ט)ג(,-ו ט)ב( ט)א(, ולפי ההליך המצוין בסעיפים  בתנאים שחלו במועד שבו הוכרו     

 
 אין בנוהל זה כדי לגרוע מהכללים החלים על סגירת כיתת גן ילדים רשמי או כיתת גן מוכר שאינו רשמי.  (ה)
 

  
 : ייםכיתת גן באשכול קביטול הכרה ב י.
    
 באשכול לא יפחת מהמספר שיישארוגן באשכול גנים, יש לקחת בחשבון כי סך הכיתות  כיתתבביטול הכרה  (א)

 לקיום אשכול גנים עפ"י נוהל זה. המינימלי
 

 אשכול גנים(.ביטול הכרה בבסעיף ט' לעיל ) ההוראותבאשכול קיים תתבצע עפ"י  כיתת גןביטול הכרה  (ב)
 
 

 :נויחובת עדכון לגבי שי. יא
 

יש לעדכן את המרכז/ת  - לצורך עדכון  באשכול ובכלל זה עמידה בתנאים בגינם ניתנה הכרה באשכולכל שינוי על 
את מנהל/ת ענף התקן של המחוז  -הבכיר )תקן מוסדות וחט"ב( אמח"י, ובמוסדות חינוך שבפיקוח המחוז החרדי 

 לאחריו.יום  14 –החרדי. כל זאת, מיד בסמוך לשינוי ולא יאוחר מ 
 
 

 :פקיעת אישור. יב
 

המשרד יבחן את המשך ההכרה  - בוטל רישיון לאחד או יותר מגני הילדים באשכול הגניםבמקרה בו  .1
 באשכול. בנוסף, תבוצע התאמה תקציבית נדרשת למספר הכיתות הכלולות באשכול. 

 
ו פועל הגן, ללא כל במסגרת ליפקע האישור שניתן לאשכובמקרה בו בוטלו הרישיונות לכל כיתות הגן  .2

 צורך בהתראה או הודעה מוקדמת. במקרה זה וככל שהבעלות מבקשת לחדש את ההכרה והתקצוב של 
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5 

 

 
 

, ע"פ הנוהל חדשהעליה להגיש בקשה  ככל שיינתנו רישיונות לכיתות הגן,  הגנים הרלוונטי, לאשכו
 הקבוע במסמך זה.

 
 המשרד יבחן את המשך ההכרה באשכול.  -ול במקרה בו הרשות או הבעלות לא עדכנו על שינוי באשכ .3

 
 סעיף זה יחול גם על אשכולות גנים שפתיחתם אושרה גם טרם גיבושו של נוהל זה.. 3 .4

 
 

 :הוראת מעבר. יג
 

 .2020ביולי  20לעניין בקשות לשנת תשפ"א, המועד האחרון להגשת בקשות הנו 
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 בדיקת בקשות לפתיחת אשכול גנים בחינוך המיוחדלמחוון 

 
 להלן פירוט הקריטריונים  לבדיקת הבקשות והניקוד בצדן:

 
 %15  -מספר כיתות גן שיהיו במסגרת האשכול  - 1קריטריון  .א

 
 ניקוד מספר כיתות גן

 דחייה על הסף 7-או יותר מ 4-פחות מ

4 7 

5 8 
6 9 
7 10 

 
  %20 -קיום חדרים במרחב האשכול  - 2קריטריון  .ב

 
 שכול בהתאם לפרוגרמה של גן ילדים:החדרים הנדרשים במרחב הא

 :האשכול, חדר מזכירות,  חדר לצוות האשכול,  /תחדר מנהל חדרים באשכול 
 מטבח מאובזר, חדר התכנסות, מחסן 

 חדרי טיפול למקצועות הבריאות בהתאם למוגבלות,  3או   2 : חדרים לכל כיתת גן 
 , מקלחון ושירותים/האו לרופא /ותחדר לאח

 
 ניקוד האשכול חדרים  במרחב

לא קיימים באשכול חדרים בהתאם לנדרש 
 בפרוגרמה של גן ילדים

 דחייה על הסף

 קיים חדר אחד נוסף מעבר לנדרש 
 בפרוגרמה של גן ילדים

7 

 חדרים נוספים מעבר לנדרש  2קיימים 
 בפרוגרמה של גן ילדים

8.5 

חדרים או יותר נוספים מעבר לנדרש  3קיימים 
 בפרוגרמה של גן ילדים

10 

 
 %35  -קיום מוסדות של החינוך הרגיל בסמוך למרחב האשכול  - 3קריטריון  .ג

 
 ניקוד קיום מוסדות בחינוך הרגיל

לא קיימים מוסדות של החינוך הרגיל במרחק של 
 מטר לכל היותר ממרחב האשכול 1500עד 

0 

לדים של החינוך הרגיל במרחק של עד קיים גן י
 מטר לכל היותר ממרחב האשכול 1500

7 

גני ילדים של החינוך הרגיל במרחק של  2קיימים  
 מטר לכל היותר ממרחב האשכול 1500עד 

8.5 

גני ילדים  או יותר של החינוך הרגיל  3קיימים  
מטר לכל היותר ממרחב  1500במרחק של עד 

 האשכול
10 
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 קיום שירותים מסחריים, ציבוריים וקהילתיים בסמוך למרחב האשכול, - 4 קריטריון .ד

 %20 -לצורך שילוב התלמידים בפעילויות בהם, לקידום מיומנויות וכישורי חיים 
 

 ניקוד קיום מרכזים קהילתיים
לא קיימים שירותים לטובת הקהילה במרחק של עד 

 מטר לכל היותר ממרחב האשכול 1500
0 

אחד לטובת הקהילה, במרחק של עד   קיים שירות 
 מטר לכל היותר ממרחב האשכול 1500

7 

קיימים שני שירותים לטובת הקהילה במרחק של 
 מטר לכל היותר ממרחב האשכול 1500עד 

8.5 

או יותר לטובת הקהילה קיים שלושה שירותים 
מטר לכל היותר ממרחב  1500במרחק של עד 

 האשכול
10 

 
 
 
 %10 -ות תחבורתית לאשכול ביחס למספר כיתות הגן נגיש - 5קריטריון  .ה
 

 ניקוד נגישות תחבורתית לאשכול
לא קיימים מקומות עצירה לכלי רכב ולתחבורה 

 ציבורית 
0 

קיימים מקומות עצירה לכלי רכב ולתחבורה 
ממספר כיתות הגן  50% -ציבורית בהתאמה ל

 באשכול
7 

קיימים מקומות עצירה לכלי רכב ולתחבורה 
ממספר כיתות הגן  75% -בורית בהתאמה לצי

 באשכול
8.5 

קיימים מקומות עצירה לכלי רכב ולתחבורה 
 ציבורית בהתאמה לכל כיתות הגן

10 

 
 
 

 

 מנהלת גף א' לחינוך מיוחד

 
 מנכ"ל משרד החינוך  נציג לשכה משפטית 

   נציגת החשבות  נציג מינהל כלכלה ותקציבים
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  נספח א'

 
 באשכול גני ילדים לחינוך מיוחדבקשה להכרה 

 
 )באמצעות המפקח/ת על החינוך המיוחד( מחוז: _____________________ /תאל מנהל

 
 מאת : _____________________________

 שם רשות חינוך מקומית /בעלות               
 

 
 

  מוכש"ר רשמי / מעמד:: _________________  שם מוסד חינוך .1
 

זה לא ניתן להגיש בקשה לפתיחת אשכול אישור  , ללא יש לצרף אישור בטיחות - שמיבמוסד חינוך ר
 גנ"י. 

וכן  ,בתוקף1969-ספר התשכ"ט-יש לצרף רישיון לפי חוק פיקוח על בתי - במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי
 האשכול. /תת למנהל/פרטי מועמד

 
 __________________     __________       ___________     :__________אשכול הגניםכתובת  .2

 טלפון                      מיקוד                רחוב  מס' בית              יישוב                                                            
 

             ___________________     _______________    ____________  ____________________   
 חלקה                              חלקה                        חלקה              גוש                                         

 
 ______________________________________________________________:מען למכתבים

 
 _______________________________________________________:אשכול הגניםשל  דוא"ל

 
 ________________________ סלולרי ___________________  פקס'________טלפון_______

 
 
 חדש )יש למלא את הסעיף הרלוונטי( אשכול גנים.         פתיחת 3

            
 __________________ -_______ שכור מ_____רשות/ בעלות פרטית _________ המבנה בבעלות:

             
 : סמלי המוסד ________________גני ילדים קיימיםהחלפת מבנה של             

 
 מועצה אזורית. על אזורי/ מקומי/ סוג אזורי רישום: .      4
 
 
 מעורב בנות/ בנים/ הרכב תלמידים: .5
 
 
 ממלכתי / ממלכתי דתי / חרדי  סוג פיקוח: .6
   
 
 /  ערבי  /  דרוזי  /  בדואי יהודי   מגזר: .7
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 :נתוני אשכול הגנים .8
  

 
 מוגבלותקוד  מוגבלות הכיתהסוג  שם הגן וסמל הגן באשכול               
1.  

 
  

2.  
 

  

3.  
 

  

4  
 

  

5  
 

  

6  
 

  

7  
 

  

 
  

 ________מספר כיתות:  ____
 

            מספר חדרי לימוד:  ________                   
                                                                           

 מספר חדרי ספח:    ________
     

 
 
 
 הבקשה /ת. פרטי מגיש9
 

___________________      ___________________      ________________    _______________ 
  תאריך              תפקידו בגוף המבקש     מספר זהות                                     שם ושם משפחה              
 
 
 

 אישור מנהל הבעלות  / מחלקת חינוך ברשות חינוך מקומית /ת. אישור מנהל10
 

    ___________________           ___________________                _____________ 
 תאריך     חתימה וחותמת                                                   /הבעלותח' החינוךשם מנהל/ת מ
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 נספח ב' 
 

 בבקשה להכרה באשכול גני ילדים לחינוך מיוחד החלטה
 

 
 

 אשכול גני ילדים חינוך מיוחד:להכרה ב חנ"מ /תחוות דעת מפקח
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 ____תאריך _________________________  /תלחינוך מיוחד___________ חתימת המפקח /תשם המפקח

 
 
 
 
 

  :מחוז /תמנהלהחלטת 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 _______________________המחוז ________________________ תאריך__________ /תחתימת מנהל
 
 
 
 
 

 : במטה משרד החינוך לחינוך מיוחדא' אגף  /תהחלטת מנהל
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________ תאריך  _________האגף לחינוך מיוחד  ________ /תחתימת מנהל

 
 
 
 
 

  
 
 

 העתקים:
 מנהל/ת מינהל הפיתוח

 אמח"י בכיר אגף /תמנהל
 קדם יסודיא' חינוך אגף  תמנהל
     אגף תקן במחוז ת/מנהל
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 ג'נספח 
 
 

  :אל
 )באמצעות המפקח/ת לחינוך מיוחד( מחוז __________________________________________ /תמנהל

 
 

 שלום רב,
 
 

 בקשה לתוספת גן באשכול גני ילדים לחינוך מיוחד
 
 

 
 ______________________________________________:סמל האשכול

 
 ______________________:שכול )ללא כיתת הגן החדשה(מספר הגנים בא

 
 ______________________:)באם קיים( סמל כתת הגן שמצטרפת לאשכול

 
 _______________________________________________:מוגבלותסוג 

 
 ____________________________:המבוקשת גןכיתת המספר תלמידים ב

 

 

: אשכול בתבחינים המופיעים בנוהל לפתיחת אשכול גנים היחסות לעמידת תוך התי נימוקים לבקשה

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

 פרטי מגיש/ת הבקשה
 

___________________      ___________________      ________________    _______________ 
  תאריך              תפקידו בגוף המבקש   שם ושם משפחה                         מספר זהות                           

 
 
 
 

 /הבעלותאישור מנהל/ת מחלקת חינוך ברשות חינוך מקומית
 

__________________________       ___________________                ______________ 
 תאריך      חתימה וחותמת                                                /הבעלותשם מנהל/ת מח' החינוך   
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 נספח ד' 
 

 בקשה לתוספת גן באשכול גני ילדים לחינוך מיוחד החלטה
 

 
 

 גן באשכול גני ילדים חינוך מיוחד: חוות דעת מפקח/ת חנ"מ להכרה בכיתת
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 _____שם המפקח/ת לחינוך מיוחד___________ חתימת המפקח/ת _____________ תאריך ___________

 
 
 
 

 החלטת מנהל/ת מחוז: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 חתימת מנהל/ת המחוז ________________________ תאריך_________________________________

 
 
 
 
 

 במטה משרד החינוך:  החלטת מנהל/ת אגף א' לחינוך מיוחד
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 חתימת מנהל/ת האגף לחינוך מיוחד  _________________________ תאריך  _____________________

 
 
 
 
 

 העתקים:
 נהל/ת מינהל הפיתוחמ

 מנהל/ת אגף בכיר אמח"י
 מנהל אגף א' חינוך מיוחד

 מנהלת אגף א' חינוך קדם יסודי
     מנהל/ת אגף תקן במחוז
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 ה'נספח 

 
 אל: 

 )באמצעות המפקח/ת לחינוך מיוחד(מחוז __________________________________________ /תמנהל
 
 

 שלום רב,
 
 

 אשכול קייםבגן באשכול קיים / כיתת לביטול הכרה בבקשה 
 

 
 _______________________________________________________ :סמל האשכול

 
 

 ____________________________ : *שנסגרת( )ללא כיתת הגן באשכול כיתות הגןמספר 
 כיתות גן 4-7: טווח גנים מאושר באשכול הערה*
 
 

 ________________________________________________  :סמל כתת הגן באשכול
 
 

 ___________________________________________________  :כיתה מוגבלותסוג 
 
 

 הגן / אשכול:לביטול הכרה בכיתת נימוקים 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 פרטי מגיש/ת הבקשה

 
___________________      ___________________      ________________    _______________ 

  תאריך                תפקידו בגוף המבקש  מספר זהות                       שם ושם משפחה                              
 
 
 

 תומנהל הבעל/ מקומיתאישור מנהל/ת מחלקת חינוך ברשות חינוך 
 
____________________________                ___________________                ______________ 

 תאריך                        חתימה וחותמת                                     /מנהל הבעלותשם מנהל/ת מח' החינוך
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 החלטה בבקשה
 
 
 

 חינוך מיוחד:  /תחתימת מפקח
 

___________________           ___________________                ____________________ 
    חתימה                                              תאריך      שם ושם משפחה                                     

 
 
 

 המחוז: /תאישור מנהל
 

___________________           ___________________                ____________________ 
   שם ושם משפחה                             חתימה                                             תאריך        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :העתקים
 מנהל מינהל הפיתוח -
 מנהל אגף א' חינוך מיוחד -
 , אמח"י מרכז בכיר )תקן מוסדות  וחט"ב( - בחינוך הרשמי -
 אמח"י  - בחינוך המוכש"ר -
 מנהל ענף תקן בחינוך המיוחד, מחוז חרדי - בחינוך המוכש"ר בפיקוח המחוז החרדי -

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


